
moje veliko presenečenje uspelo 
fotografirati 4. maja 2016 zjutraj 
okrog 6. ure. Bilo je malo pred 
zavojem, kjer so na desni trav-
niki in pas gozda, na levi prav 
tako travniki in dve njivi ter pas 
gozda, pa spet travne površine in 
njiva. Na eni od omenjenih njiv, 
ob robu gozda, približno 50 m 
od ceste, sem iz avta nenadoma 
opazil, da proti meni gleda volk?, 
pes?, šakal … Ko sem ugotavljal, 
katera žival bi lahko bila, sem 
že kot nor nervozno pritiskal na 
sprožilec fotografskega aparata. 
Ko bi le vedel, da se žival, ki je 
strmela proti meni, ne bo takoj 
umaknila v zavetje gozdiča ob 
robu njive, bi bili moji zdaj lahko 
le dokumentarni posnetki goto-
vo ostrejši, tako pa vam lahko 
predstavim le najboljše, kar je 
nastalo v takih razmerah, in z 
njimi zgolj dokazujem, da sem na-
letel na šakala (Canis aureus). Na 
Ljubljanskem barju je že kar nekaj 
let prisoten prišlek, ki se je v naše 
kraje postopoma priselil z Balkana 
in prodira še bolj na zahod. Ker 
je ta predstavnik psov izredno 
plašen in pretežno aktiven ponoči, 
le redko komu uspe fotografirati 
to zver. Morda se motim zaradi 
lastnega navdušenja, da sem ga 
uspel posneti, a menim, da bosta 
komu le koristila moj podatek in 
fotografski dokaz? 

Blagor kočevskim fotolovcem, 
ki imajo čast in možnost fotografi-
rati tudi medvede in jelenjad. Kar 
zavidam jim, a brez vsake »slo-
venske foušije«. No, tudi »moji« 
Mokrc, Iška in Ljubljansko barje 
niso ravno od muh. Seveda pa je 
treba biti za vsak dober posnetek 
vztrajen, pa še velika mera foto-
lovske sreče in ustrezna svetloba 
sta potrebni. Toda tudi z mojimi 
skromnimi in neostrimi posnet-
ki šakala na Barju se počutim v 
primerjavi z omenjenimi kolegi 
kar dobro, če upoštevam svojo 
borno fotografsko opremo. Morda 
pa mi je bil ta motiv celo osebno 
namenjen!? Upam, da se bo kaj 
takega še ponovilo …

Tomaž Kočar
Fotoklub Diana

Poleg lovske 
krogle OK  
zdaj tudi OK+ 

V  Lovcu, št. 1/2016, na str. 
12, je avtor Gregor Hodnik 

že predstavil lovsko kroglo 
OK in konstruktorja Marjana 
Ošlovnika, nastanek lovske krog- 
le, zgradbo in predvsem njeno de-
lovanje. Lovska krogla OK je bila 
v uporabi vso lovsko sezono 2015 

leta spremenilo. Spremembe so 
bile objavljene na zadnji strani 
platnic glasila Lovec3. Tako so 
po Začasnem zakonu o lovu z 
dne 23. julij 1946 s privolitvijo 
Ministra za kmetijstvo in goz-
darstvo v zakup za dobo petih let 
na podlagi pisnih pogodb okrajna 
zakupna lovišča oddajali Izvršni 
odbori okrajnih ali mestnih ljud-
skih odborov (IO OLO ali IO 
MLO). Polovica zakupnine je bila 
namenjena v okrajni lovski sklad, 
drugo polovico pa so IO uporabili 
za splošno koristne namene okra-
ja, zlasti za pospeševanje kmetij-
stva in gozdarstva. Oddajo lovišč 
v zakup so IO OLO ali MLO 
objavljali v Prilogah Uradnih lis- 
tov LRS in na krajevno običajne 
načine. Hkrati so o tem obveščali 
tudi Okrajne lovske svete (OLS) 
in Lovski svet ljudske republike 
Slovenije (LS LRS). Lovišča, ki 
ne bi bila oddana v zakup, naj bi 
do prve oddaje lovskim družinam 
upravljali sami IO s sodelovanjem 
OLS. V Sloveniji je konec leta 
1946 in v začetku leta 1947 od-
dajalo zakupna lovišča v zakup 28 
OLO, v katere so všteti tudi MLO 
mest Celje in Maribor ter glavno 
Okrožno mesto Ljubljana4 kot 
samostojna upravna enota.

Razglas OLO Kamnik o zakupu 
lovišč je bil pod številko II/9 z dne 
8. oktober 1946 objavljen5 12.
oktobra 1946. Lovišča je oddal
v zakup za dobo pet let, to je do
31. marca 1952. Pisne ponudbe so
morali s seboj prinesti predsedniki
in gospodarji lovskih družin, ki so
nato podpisali zakupno pogodbo
ter plačali enoletno zakupnino
vnaprej in poravnali še pogodbe-
no takso v višini dveh odstotkov
skupne denarne vrednosti za vso
dobo zakupa. Za lovišče, ki bi
morebiti ostalo brez zakupnika,
naj bi razpisali ponovno oddajo
v zakup. Okrajni ljudski odbor
v Kamniku je razpisal oddajo
okrajnih zakupnih lovišč v zakup
v skrajšanem roku sedem dni v
uradnih prostorih OLO Kamnik
za 15. oktober 1946; za prve tri
lovske družine ob 9. uri, nasled- 
nje tri pa ob 11. uri, in sicer po
naslednjem vrstnem redu:

1.) lovišče Županje njive v 
izmeri 4000 ha z največjim št. 

št. 6419/1–46, z dne 31. december 
1945.

3 Odmejitev in razmejitev okrajnih 
zakupnih lovišč, št. 2163/3–46, z dne 
12. marec 1946, Uradno, Zadnja stran 
platnic glasila Lovec, april 1946.

4 Zakon o upravni razdelitvi LRS, 
Uradni list LRS, št. 26–119/46.

5 Razglas o zakupu lovišč OLO 
Kamnik, št. II/5756/2 (3869), z dne 
8. oktober 1946, Uradni list LRS, št. 
67/46, Priloga, str. 424.

notranje organe, saj režejo tkiva 
in krvnožilni sistem. Štirje roglji 
prodrejo dlje kot drobci, hkrati 
pa je pri strelih z OK+ na divjadi 
vidnih manj podplutb. Divjad po 
strelu večinoma pade v ognju. 
Zadnji del krogle OK+ je na vrhu 
raven. Za to vrsto krogle je zna-
čilno, da prodira nadzorovano in 
daje zanesljiv izstrel. Prednost 
krogel OK in OK+ je še, da imajo 
zaradi svoje velike hitrosti tako 
položen let, da lovci ne potre-
bujejo več merilnikov razdalje. 
Lovska krogla OK+ je podrobneje 
predstavljena v že omenjenem 
prispevku G. Hodnika in na spletni 
strani http://www.lovskakrogla-
ok.si/index.php/si/.

OK+ je dobavljiva v kalibrih 
6,5 mm, .270, 7 mm, .308, 8 mm, 
9,3 mm. Naročiti jo je mogoče 
prek omenjene spletne strani ali na 
telefonski številki 051/654-397. 
Mogoč je tudi osebni prevzem. 
Cena krogel ostaja 0,60 evra za 
kos, kar je glede na na njeno kako-
vost in učinkovitost, v primerjavi 
z mnogimi podobnimi tujimi krog- 
lami, zelo ugodna cena. 

Predstavitvena reportaža
M. O.

Iz zgodovine slovenskega lovstva

Odmejitev in 
razmejitev 
okrajnih zakupnih 
loviøœ v okrajih 
Kamnik in Kranj

Na podlagi osnutka bodočega
zakona o lovu v Sloveniji1

je Ministrstvo za gozdarstvo 
Narodne vlade Slovenije (NVS) 
za odmejitev in razmejitev okraj-
nih zakupnih lovišč 18. februarja 
1946 izdalo posebna navodila2, 
ki jih je nato 12. marca istega 

1 Začasni zakon o lovu, Uradni list 
LRS, št. 50–181/46.

2 Navodila za odmejitev in raz-
mejitev okrajnih zakupnih lovišč, 

in se je pri testiranjih izkazala kot 
zelo natančna in učinkovita ob 
strelih na divjad. Bistvene zna-
čilnosti krogle OK so, da je mo-
nolitne zgradbe, stružena ter ima 
zunanje prstane, ki zmanjšajo upor 
v cevi, kar v kombinaciji z manj-
šo maso omogoča manjši odsun, 
velike hitrosti in velik hidrodina-
mični učinek ob zadetku. Prednji 
del krogle OK se nadzorovano 
razdrobi na manjše delčke, zadnji 
pa neustavljivo prodira naprej in 
da zanesljiv izstrel in s tem krvno 
sled. Lovska krogla OK je zaradi 
svoje značilne teže (mase) hitra, 
njena krivulja leta pa zelo položna. 
Kljub velikim hitrostim je prak-
tično neuničljiva. Že v kratkem  
času si je pridobila kopico zves- 
tih uporabnikov, ki so nad njo 
naravnost navdušeni.

NOVO! Lovska krogla OK+ 
Do začetka leta 2016 je kon-

struktor Marjan Ošlovnik inten-
zivno razvijal in preizkušal še 
eno različico krogle OK, in sicer 
jo imenuje OK+. Tudi to kroglo 
je v začetku leta že preizkusil na 
vseh vrstah velike divjadi in dobil 
odlične rezultate. Krogla OK+ 
ima enake odlike kot OK (na-
tančnost, hitrost in učinkovitost). 
Po zgradbi in zunanjem videzu 
je enaka krogli OK, razlikuje se 
samo pri odpiranju konice. Lovcu, 
ki bi želel uporabiti tudi kroglo 
OK+, in je prej uporabljal OK, ni 
treba na novo pristreljevati puške, 
saj so krogle OK+ enakih mas 
in velikosti. Sprememba je le v 
izvrtini krogle. Konica se tako 
ne zdrobi na manjše delčke (kot 
pri izvirni OK), temveč se pri 
zadetku v divjad nadzorovano 
razdrobi na štiri enake dele, ki 
imajo obliko ostrih rogljev. Pri 
zadetku na telo divjadi se konica 
odpre na štiri dele (rogove), ki 
nato prodirajo samostojno vsak 
v svojo stran pod kotom 45 sto-
pinj glede na smer strela. Pri tem 
še dodatno poškodujejo vitalne 

390 Lovec, XCIX. letnik, øt. 7–8/2016
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